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PROJEKT 

UCHWAŁA NR  

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia  

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok. 

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U z 2015 poz. 1045.), art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2015 

poz. 1286) i art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz. U. z 2016 poz.224, ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Narkomanii na 2017 rok, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

do Uchwały Nr  

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia  

 

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok 

Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji i 

zadań jest zlokalizowanych na poziomie samorządu gminy, która na mocy ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskała kompetencje do 

rozwiązywania problemów alkoholowych a na mocy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

kompetencji do przeciwdziałania narkomanii w społeczności lokalnej. To właśnie gmina ma 

przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności, aby 

zapobiegać i minimalizować skutki alkoholizmu i narkomani.  W obecnej dobie nie 

zastanawiamy się  czy warto pomagać, osobom, rodzinom z problemem alkoholowym a 

szczególnie dzieciom z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, ale jak to robić szybciej, 

skuteczniej, efektywniej. Pomagać to znaczy nie tylko minimalizować skutki alkoholizmu, 

narkomanii, ale pomagać to przede wszystkim zapobiegać, czyli edukować, uświadamiać, 

wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, radzenia sobie  z sytuacją trudną, 

konfliktową, jak skutecznie bez używek rozładować napięcie i rodzącą się agresję. Pomagać 

to również wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, 

aby nie było potrzebne „podpieranie się” substancjami uzależniającymi. Uczyć umiejętności 

mówienia „nie” w sytuacjach, gdy młody człowiek jest poddany presji otoczenia. 

 Alkoholizm, narkomania  to choroba, która rozwija się latami, niepostrzeżenie. Skutki 

uzależnień nie ograniczają się jedynie do szkód fizycznych czy psychicznej degradacji 

samego alkoholika,  dotykają one wszystkich osób, które żyją, pracują czy przyjaźnią się z 

uzależnionym. 

Są chorobami społecznymi i jak każde inne choroby wymagają leczenia. Proces  ten jest 

długotrwały, wymagający wiele wysiłku i wytrwałości nie tylko od osób uzależnionych, ale 

także od osób je otaczających. Im szybciej podjęte zostaną konkretne działania w tym 

zakresie tym większe są szanse na końcowy sukces, tym mniej osób zostanie dotkniętych tą 
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chorobą, tym mniej będzie wypadków drogowych spowodowanych w stanie nietrzeźwym, 

tym mniej przemocy w rodzinie.   

Wśród najważniejszych aktów prawnych regulujących kwestie realizacji działań z 

przedmiotowego zakresu należy wymienić: 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1286) 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U z 2016 r. 

poz.224) 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 

2015r. poz. 1390) 

4. Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Program koresponduje z założeniami Strategii Unii Europejskiej w zakresie wspierania 

profilaktyki uzależnień.  

Gminny Program jest kontynuacją prac podjętych w latach ubiegłych. 

 

I. Cele Programu 

Podstawowym celem Programu dla Gminy Żabia Wola na 2017 rok jest koordynacja działań 

osób i instytucji zajmujących się problemami uzależnień - aby poprzez  system współpracy 

zapobiegać powstawaniu nowych oraz zmniejszyć i niwelować istniejące już skutki problemu 

alkoholowego i narkomanii. 

Celem Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapobieganie 

i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom związanym z nadmiernym spożywaniem 

alkoholu, w szczególności: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków. 

2. Udzielanie pomocy psychicznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy 

alkoholowe, w szczególności także ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii w szczególności dla dzieci  
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i młodzieży w tym: prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, oraz programów 

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

4. Tworzenie bogatej i atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieży  

i dorosłych poprzez zajęcia kulturalne, sportowe, rekreacyjne i turystyczne- 

skierowane do mieszkańców Gminy Żabia Wola. 

5. Dążenie do zmniejszenia ilości spożywanego alkoholu przez młodzież. 

6. Doprowadzenie do zmniejszenia ilości popełnionych przestępstw pod wpływem 

alkoholu i na skutek jego nadużywania (przestępstwa przeciwko rodzinie, 

przestępstwa drogowe). 

7. Tworzenie bazy materialnej i merytorycznej dla realizacji programu. 

 

II. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

. 

Komisja jest ciałem inicjującym i opiniującym wykonanie Programu. 

Za realizację Programu odpowiada wyznaczony przez Wójta Gminy Pełnomocnik  

ds. profilaktyki uzależnień. 

1. Zadania Komisji: 

1) udzielenie pomocy psychologicznej i prawnej osobom uzależnionym od alkoholu  

i narkomanii oraz ich rodzinom, 

2) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

3) prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania  

i sprzedawania napojów alkoholowych, 

4) przygotowywanie i składanie wniosków do sądu rodzinnego o kierowanie osób 

uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe 

5) udzielenie pomocy informacyjnej rodzinom, w których występuje problem 

alkoholowy, 

6) prowadzenie rozmów interwencyjno- motywacyjnych z osobami wnioskowanymi 

o zastosowanie leczenia odwykowego 

7) prowadzenie stałego monitoringu problemów alkoholowych i narkomanii  

w gminie, 

8) przygotowywanie i przedkładanie Radzie Gminy Gminnego Programu 

Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

9) składanie sprawozdania z realizacji Programu 
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10) bieżąca koordynacja zadań wynikających z Programu 

11) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze 

profilaktyki 

12) prowadzenie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie  

ich rozwiązywania, wprowadzanie lokalnych inicjatyw 

13) rozpatrywanie pism dotyczących problematyki uzależnień i profilaktyki 

wpływających do Urzędu Gminy 

14) prowadzenie dokumentacji pracy komisji, w tym sporządzanie protokołów  

z posiedzeń 

 

2. Udział  członków Komisji w szkoleniach. 

 

III. Zadania w zakresie pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii 

1.  Udzielanie poradnictwa psychologicznego dla osób uzależnionych, współ 

uzależnionych, udzielenie porad, dla osób i rodzin z problemem uzależnień  

w zakresie: 

1) informowanie o chorobie alkoholowej i narkomanii, 

2) motywowanie do leczenia osoby uzależnionej, 

3) informowanie o czynnościach, jakie należy podejmować, gdy w rodzinie 

występuje przemoc-współpraca z policją, pomocą społeczną, 

4) informowanie o problemach związanych z narkotykami, 

5) interwencja kryzysowa dla rodzin osób uzależnionych. 

 

2. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe  

i narkomania w zakresie: 

1) Prowadzenie w placówkach wsparcia dziennego zajęć  dla dzieci z rodzin z 

problemem alkoholowym, 

2) Prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. 

 

IV. Zadania w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności edukacyjnej 

dla dzieci i młodzieży. 

Mając na uwadze wagę problemu oraz zagrożenia związane z nadużywaniem alkoholu i 

narkomanii ustala się na 2017 rok następujące kierunki działań zmierzających do poprawy 

sytuacji w tym zakresie: 
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1. Finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci uczęszczających do szkół  

na terenie Gminy. 

2. Działalność sportowa i kulturalna, jako alternatywna forma spędzenia wolnego czasu 

przez dzieci i młodzież: 

1) finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży, 

2) udział w kampaniach profilaktycznych, 

3) promocja zdrowego stylu życia 

4) dofinansowanie działalności uczniowskich klubów sportowych. 

 

V.Współpraca z instytucjami w zakresie problematyki uzależnień 

 

Skuteczne rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych wymaga 

współdziałania Gminnej Komisji z  instytucjami, w tym z: 

1) Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

2) Policją, 

3) Kościołem Katolickim, 

4) Szkołami, 

5) Domem Kultury, 

6) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

7) Poradnią Leczenia Uzależnień 

8) Organizacjami pozarządowymi 

9) Sądem i Prokuraturą. 

 

VI. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje 

wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji oraz za wykonanie innych prac 

wynikających z realizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę 

pracowników, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Przewodniczącemu 

Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 25% powyższej kwoty. 

2. Za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz wykonanie czynności Pełnomocnika przysługuje wynagrodzenie 
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w wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie odrębnych 

przepisów. 

3. Powyższe wynagrodzenie wypłacane będzie w okresach miesięcznych  

po potwierdzeniu wykonania pracy odpowiednio przez Pełnomocnika   

lub Wójta Gminy. 

 

VII.  Zasady finansowania zamierzeń programowych  

1. Finansowanie zadań programu pochodzi z następujących źródeł: 

1) środki pochodzące z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Środki te znajdują się w wyodrębnionym rozdziale w strukturze budżetu Gminy. 

2) dotacje celowe Wojewody  

3) środki Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

4) darowizny i inne wpływy od osób fizycznych i prawnych. 

 

VIII. Kontrola realizacji Programu 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii w 2017 roku przygotowuje Pełnomocnik Wójta d.s. profilaktyki 

uzależnień i  przedstawia (w terminie do 31 marca 2018) Radzie Gminy w Żabiej Woli do 

przyjęcia.
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